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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ

plastových

0940 765 8880940 765 888 80
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PMMONT s.r.o. 
T O PO I A N K Y

Machulinská 7, 951 93 Topo ianky

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

• PERTLOVAČKU NA EUROTIS  •  ZÁVITNICU  •  ZVÁRAČKU NA PPR  • LISOVAČKU NA PLAST,
HLINÍK, UHLÍKOVÚ OCEĽ, LISOVANÚ MEĎ, LISOVANÝ PLYN • TEPLOVZDUŠNÚ PIŠTOĽ

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁ  - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁ  - SERVIS
Bezkonkurenčné ceny na:  PVC, HT, meď, lisovaná meď, lisovaný plyn, uhlíková oceľ, plast hliník, šróbovací systém, klik systém, pozink, PPR,
kotle, čerpadlá, vodárničky, závlahy, kúpeľňový nábytok, kúp. doplnky, drezy, krbové kachle, batérie, ohrievače, spotrebiče MORA a GORENJE,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia

OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.

037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

Tovar vydáme po objednaní
 0917 758 716

Tovar vydáme po objednaní
 0917 758 716
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anka r a 
Zlaté Moravce

• Výkup zlo kového zlatazubného zlata a striebra.• Výkup zlatých a striebornýchincí a staro itných ho ín

• Výroba a oprava šperkov• prava ho ín  vý enabatérií s tlakovou skúškou

Najširší výber snubných
prstienkov aj briliantových
sva obných obrú iek 

Najširší výber snubných
prstienkov aj briliantových
sva obných obrú iek 

Výkup zlata 
a  

V prípa e potreb  kontaktujte ajite a na tel  ísle   V prípa e potreb  kontaktujte ajite a na tel  ísle   

Výkup zlata 
a  
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Zákazkové šitie, výroba
a oprava odevov
šitie bytových doplnkov
patchwork

bytových doplnkov a
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v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 
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Ďalšie služby:
• 3D GEOMETRIA
• PNEUSERVIS
   pre motorky, autá, kamióny
   a poľnohospodárske stroje
• ŤAŽNÉ ZARIADENIE
• RENOVÁCIA SVETIEL
• OLEJ SERVIS
• PODVOZKOVÉ
   CENTRUM ( brzdy,
    výfuky, tlmiče, nápravy )

Továrenská 1264 
(vedľa futb. štadiónu FC VION)
Zlaté Moravce

Otváracie hodiny:
po - pia 7:30 - 11:30

12:30 - 16:30
Sobota  8:00 - 11:45

v sezóne

0915 207 784 • 0905 186 682 www.swingpneu.sk Autocentrum SWING

+ opravy, montáž, demontáž

PREDAJ
PNEU A DISKOV

MÁTE POŠKODENÉ
ČELNÉ SKLO?

MÁTE POŠKODENÉ
ČELNÉ SKLO?

OPRAVY PRASKLÍN
Nemeňte ho!

Vieme to OPRAVIŤ!
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KÚPIM

0915 982 680

STARÉ OBRAZY
a iné
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Chcete chovať hydinu?

Objednávky: www.matejovdvor.sk
0902 466 448  0902 606 436  0902 692 290

Nosnice
Brojlery

Morky
Káčatá

Húsatá
Husokačky

PREDAJ
VO VAŠOM
OKRESE

100% záruka kvality   Sme tu pre Vás už 30 rokov

EXTRA
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INZERCIA

 

ZLATOMORAVSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Čaradice, Červený Hrádok, Hos-
ťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, 
Kostoľany pod Tribečom, Lovce, 
Mankovce, Martin nad Žitavou, 
Neverice, Nevidzany, Skýcov, 
Slepčany, Velčice, Veľké Vozoka-
ny, Vieska nad Žitavou, Volkovce, 
Žikava, Nová Ves nad Žitavou, 
Vráble, Zlaté Moravce, Čierne Kľa-
čany, Hostie, Ladice, Machulince, 
Obyce, Sľažany, Tesárske Mlyňa-
ny, Topoľčianky, Žitavany, Beladi-
ce, Tekovské Nemce, Nemčinany 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Damborského 10/1468 
NITRA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (18.990 domácností)
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SAGO - IZOL
SUPER 

CENA
Prevádzame
• opravy plochých striech
• zateplenie plochých striech
• klampiarske práce

Info: 0918 560 721, info@sago-izol.sk
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

krmivo pre nosnice rastová a znášková

8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

ROZVOZ

Zabezpečíme

Ponúka na predaj:

GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

Kŕmené husokačice s pečienkou

Morky a moriaky

Kurence

Sliepky na polievku

7,70€/kg

4,30€/kg

2,80€/kg

2,90€/kg

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ

PREDAJ

Sadové zemiaky na predaj

Živé MORKY NA CHOV,
živé KURENCE 
a NOSNICE 
17 týždňové
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Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre Nitru, Zlaté Moravce, 
Vráble, Levice, Nová Baňa
a okresy NZ, GA, HC, ZH, ZC
Autorizovaný spracovateľ

starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA 
ZADARMO

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV
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Striedmo o striedmosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Striedmosť ako ďalšia z cností. Ozaj, 
čo je to vlastne samotná cnosť?

 
Údajne ide o mravnú a duševnú zdat-

nosť, sklon k dobrému konaniu. Presnej-
šie, ku konaniu dobra. Ťažko ho očakávať 
od duševne neduživých a mravne zaosta-
lých, či dokonca ignorujúcich mravnosť 
ako takú. Netreba ich riešiť, sú veľmi 
ľahko identifikovateľní, často stačí na ich 
poznanie iba to, že otvoria ústa.

Tí neurobia nič, keď sa žiada urobiť 
aspoň čosi. Nie sú schopní ani len si všim-
núť to „čosi“. Striedmosť teda určite nie 
je iba to, čo by sme mohli vyzdvihovať v 
tomto pôstnom období. Napríklad nepre-
jedanie sa, či vzdanie sa nejakých príjem-
ných zábavných kratochvíľ. K šťastnému 
životu naozaj netreba veľa. Rozhodne nie 
moc, vplyv, postavenie, luxusné vily v 
luxusných štvrtiach, exotické dovolenky 
ani obrovské limuzíny. Šťastných ľudí tre-
ba hľadať v úplne inom prostredí. Radost-
ných a striedmych. A – ako som napísal 
vyššie, duševne zdatných. Schopnosť mo-
censky intrigovať, kšeftovať, kalkulovať s 
potenciálnymi výhodami iba pre seba, to 
nie je duševná zdatnosť, to je iba šikovné 
duševné malomocenstvo.

Denne sa v televízii, najmä v spravo-
dajstvách, alebo v rôznych programoch 

o svete „smotánky“ dozvedáme o zástu-
poch chudákov a úbožiakov. Boli sú a 
zostanú navždy takí, pretože jediné, čo 
si nedokážu zabezpečiť peniazmi, vply-
vom, postavením, mocou, kontaktmi 
alebo posteľou je striedmosť. Jej prameň 
vyviera v každom z nás a ako turisti dobre 
vedia, o každý prameň sa treba pravidel-
ne starať, čistiť ho.

Spomeňte si náhodne na mená na-
príklad desiatich najvýznamnejších 
osobností tohto nášho sveta. Takých, 
vďaka ktorým poznáme antibiotiká, 
svietime, vyhrávali sme vojny nad zlom, 
pristávali sme na Mesiaci či na Marse, 
odstraňovali rasovú a inú segregáciu, po-
rážali hlad a chudobu. A hľadajte, čo tie 
osobnosti, skutoční Ľudia s veľkým „Ľ“ 
mali spoločné.

Nebolo to nič nemej a nič viac ako 
striedmosť. Odkazujem to do pozornosti 
najmä mnohým predstavite-
ľom našej moci, či už vý-
konnej, alebo zákonodar-
nej. Veľmi dôrazne!

Vážení čitatelia, želám 
peknú meteorologickú jar 
a ak sa čo len trochu 
dá, aj jar v dušiach. 

S pozdravom
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Palivové drevo
tvrdé štiepané

• štiepané • krátené na rôzne dĺžky

0919 025 455

6 prm
sypaného dreva

Volať po 16:00 hodine
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BEZPLATNÁ MOBILNÁ SKARTÁCIA
OD 300 KG

MOBILNÝ VÝKUP PAPIERA
• Mobilný výkup papiera od 300 kg 
• sťahovanie aluskriňa 20m3 SK-CZ

DISPEČING: 0915 104 234
 8.00-17.00

JV Eko-Trans,s.r.o, Horná 189/36, 953 05 Čierne Kľačany

0944 423 566
8.00-17.00

ZBER 
AUTOBATÉRIÍ.

DOVOZ ODVOZ 
KONTAJNERY STAVBA 
5 m3-10m3-17m3  
ZM a okolie
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PREDAJ DVERÍ

(aj do zalievyných zárubní)
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Štiepane tvrdé drevo, 
dĺžka polienok 33 cm – 50 cm (+- 3cm)

Cena 38€/ pms (bez dopravy)

Cena za  6pms z dopravou 
(Zlaté Moravce a okolie do 10 km)

Cena za 10pms z dopravou 
(Zlaté Moravce a okolie do 10 km)

Cena za 6pms z dopravou 
(okruch od Zlatých Moraviec 11km do 25km)

Cena za 10pms z dopravou 
(okruch od Zlatých Moraviec 11km do 25km)

250€

0911 041 654 Cena platí do  31.3.2021

410€

260€

440€

DREVO
EXPRESS
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  NA KÚRENIE? 
Ponúkame na predaj

0918 938 519

Garancia dodania dreva do týždňa po objednaní 80
12
10
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Sčítanie obyvateľstva je veľká téma. 
Okrem toho, že nás budú počítať a pý-
tať sa nás rôzne veci o  našej národ-
nosti, vierovyznaní a spôsobe života, 
budú sa podľa spočítaných čísel roz-
deľovať peniaze. 

A tak agituje svojich občanov primátor 
Bratislavy, maďarskí politici aj slovenskí 
biskupi. Tí nám napísali už dva pastier-
ske listy – jeden na začiatku roka, druhý 
pred začiatkom pôstneho obdobia. Boja 
sa, že ak sa veriaci nepriznajú k  svojim 
pastierom, budú mať finančný pôst. A ob-
javujú sa aj reklamy. Vzbudzuje to vo mne 
rozpaky. Keď treba povedať vážne slovo 
k národu, tak sú ticho. Keď sa rozhoduje 
o peniazoch, agitujú. A čo tak odlúčenie 
cirkvi od štátu? Príprava odborníkov na 
lepšie spravovanie majetkov cirkvi? Pýtať 
peniaze nie je najlepšia stratégia. Treba 
premýšľať, akú hodnotu tvoríme pre ve-
riacich aj iných občanov – cesta k Bohu, 
pomoc nemocným, chudobným a starým, 
práca pre ľudí, vzdelávanie a  výchova 
mládeže. Zdá sa mi, že individuálne ini-
ciatívy niekoľkých kňazov a  rehoľníkov 
dosahujú lepšie výsledky, ako oficiálne 
projekty našej najväčšej cirkvi. 

Pri mnohých projektoch mám pocit 
plytvania – budovy, v  ktorých chýbajú 

Božie projekty. Jeden kňaz mi rozprával 
príbeh ako sa istý človek chcel dostať do 
spoločenstva veriacich. Šéf spoločenstva 
mu povedal, že to nie je len tak, aby zo-
brali každého. Nariadil mu, že sa musí 
celý rok modliť, prosiť Pána a rozprávať 
sa s Nim. Po roku sa stretol šéf spoločen-
stva s kandidátom a pýtal sa ho: „Tak čo, 
začul si Boží hlas? Áno, povedal mi, aby 
som sa medzi vás netlačil. Ani Jemu sa to 
vraj ešte nepodarilo.“ 

Je možné, že sčítanie ukáže pokles 
ľudí, ktorí sa hlásia ku katolíkom. Nebu-
de to výsledok útokov liberálov ani ate-
istov, ale nevydarenej práce cirkevných 
šéfov. Keď niekto medzi nimi vytŕča, 
tak ho degradujú, alebo pošlú do za-
hraničia. A tak nakoniec nevytŕča nikto 
a máme tu priemer a podpriemer. Boju-
jeme proti rôznym ideológiám, kádruje-
me, píšeme a  rozprá-
vame vznešené reči, 
agitujeme za alebo 
proti. A pritom ako-
si zabúdame na to, 
že Boh je Láska, ktorú 
by sme mali každo-
denne žiť. 

Riadne nás sčítajte

» Ján Košturiak

Vtipy 
týždňa

» Priateľka mi poveda-
la, že zdedila postavu 
gréckej bohyne. Tak som 
jej povedal, že Budha nie 
je grécky boh!

» - Tvoje vlasy drahá sú 
ako krásny sen.
- Žiaľ, tie tvoje drahý, ako 
holá skutočnosť.

» - Aký je zásadný rozdiel 
medzi mužom a ženou?
- Žena chce veľa od jedné-
ho muža a muž chce jedno 
od viacerých žien.

» Na plese sa pýta doktor 
Vrána jednej dámy:
- Koľko máte rokov?
- Blížim sa k štyridsiatke...
- Vážne...? A z ktorej 
strany?

» Päťdesiatnička sa pýta 
mladého muža:
- Čo na mňa toľko čumíte?
- Viete, - odvetí muž, - pre-
mýšľam, či máte dvadsať, 
alebo dvadsaťpäť rokov.
- No tak na mňa čumte ďa-
lej a rozmýšľajte, - hovorí 
mu s úsmevom žena.

» Ide párik do lesa muž 
je koktavý a žena škúli. 
Muž ju chce varovať pred 
užovkou: - Už-už-už...
- Čo Milan, čo je?
- Už-už-už už je preč.

» - Janíčko, všimol si si, 
ako sa posledný týždeň 
veľmi ochladilo?
- Doparoma: Nezačínaj zas 
s tým kožuchom!

» - Drahý, ľúbiš ma tak, 
ako kedysi?
- Jáj, moja drahá, aj nežná 
revolúcia bola kedysi 
nežná a vidíš, ako to s ňou 
dopadlo!

» Môj muž je jasnovidec. 
Zavolala som mu z kolegy-
ninho mobilu a on:
- Čo sa deje, láska? - hneď 
vedel, že som to ja.

» - Zlatko musím sa ti k 
niečomu priznať. Včera 
som ťa prvýkrát podviedol. 
Čo mi na to povieš?
- Že stav k dnešnému dňu 
je 14:1.

» Zákazník v predajni 
počítačov: ”Hľadám napí-
navú dobrodružnú hru na 
PC, ktorá pre mňa bude 
predstavovať ozajstnú 
výzvu.”
Predavač: ”Tak to predsa 
skúste Windows - budete 
nadšený.”
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim Pásak Zetor 2023, Sta-
rý Traktor Zetor 15, 25, Super 50 , 
3011, Škoda 30, Slávia, Svoboda, 
Staré auto, Jawa - Pionier, Bolgar, 
Ostrowek, Multicar, Pluhy, Ná-
hradne Diely. 0908 146 946
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908 
205 521

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7
» Kúpim RD v okolí Nitry, Vráblov, 
Zl. Moraviec, 0907 147 430
» Kúpim RD v okolí Nitry 0905 
283 550

stavba 8
» KÚPIM LEŠENIE, HAKI, TRUB-
KOVE, NOZ DUKLA, MIEŠAČKU. 
0907427927

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Kúpim ľudové kroje 0902 708 047

deťom 12

rôzne/predaj 13

rôzne/iné 14
» Kúpim staré hodinky PRIM a 
socialistické hračky 0905 651 837

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ PRIATE-
ĽA NA ZOZNÁMENIE 0944 724 181
» PONÚKAM LÁSKU ŽENE 0940 
058 071
» 51MUŽ HĽADÁ ŽENU DO 7Or. z Ma 
okolie. 0907 119 860
» Hľadám priateľku na vážny 
vzťah od 50 do 60 rokov. Tel. číslo 
0918256367

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

14 RÔZNE / iné    

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera NR medzera Číslo 
rubriky medzera Text inzerátu

Príklad:
RP NR 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám 
vyúčtuje váš mobilný operátor. 
Cena je 0,60 € s DPH za každých 
začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
OMIETKY,POTERY

Slovenská agentúra životného pros-
tredia zverejnila podmienky  súťaže 
Dedina roka 2021. Uzávierka prihlá-
šok do súťaže je 30. apríla.

Je tu teda opäť príležitosť pre samo-
správy obcí a ich obyvateľov, aby sa do 
súťaže zapojili a predstavili úspechy 
svojej dediny, jej výnimočnosť, tvori-
vosť jej obyvateľov. Zapojením sa do 
súťaže môžu pre svoju obec získať titul 
Dedina roka 2021 a zároveň možnosť 
reprezentovať Slovensko v súťaži o Eu-
rópsku cenu obnovy dediny.

Prihlásené obce posudzujú čle-
novia Národnej hodnotiacej komisie 
počas mája až augusta. Uskutočňuje 
sa na dvoch úrovniach – návštevou 
prihlásených obcí a záverečným roko-
vaním komisie. Podľa generálneho ria-
diteľa Slovenskej agentúry životného 
prostredia (SAŽP) Michala Maca  sa pri 
posudzovaní kladie dôraz na kritéria 
udržateľnosti, koncepčnosti, schop-
nosti prezentovať sa, ojedinelosti a 
originality prístupov, myslenia obyva-
teľov, a riadenia samosprávy. „Dôležitý 
je v neposlednom rade aj  súlad s aktu-
álnym mottom súťaže o Európsku cenu 
obnovy dediny, ktoré vyhlasuje Európ-
ske pracovné spoločenstvo pre rozvoj 
vidieka a obnovu dediny.“ zdôraznil 
generálny riaditeľ SAŽP Michal Maco. 

Novinkou tohto ročníka je orga-
nizačné zapojenie všetkých samo-
správnych krajov v pozícii partnerov.  

Jozef Viskupič, predseda Združenia 
samosprávnych  krajov vyzdvihol ten-
to fakt. „Župy významne prispievajú 
ku koordinácií regionálneho rozvoja, 
ktorého motorom sú obce a mestá. Jeho 
dôležitými prvkami sú cestovný ruch 
a cezhraničná spolupráca, ktoré majú 
nadlokálny charakter,“ doplnil Jozef 
Viskupič.

Tradičnými stabilnými partnermi 
súťaže spolu s Ministerstvom životné-
ho prostredia a SAŽP je Spolok pre ob-
novu dediny a Združenie miest a obcí 
Slovenska. Generálnym partnerom 
súťaže je tak, ako aj po minulé ročníky, 
COOP Jednota Slovensko, s. d. 

Prihláste vašu obec a predstavte 
príkladné iniciatívy zamerané na ob-
novu dediny a získajte okrem prestíž-
neho titulu Dedina roka 2021 aj finanč-
né prostriedky pre podporu rozvoja 
dediny. Všetky informácie o súťaži sú 
zverejnené na novom webe www.dedi-
naroka.sk. 

Hľadá sa dedina roka 2021

» red

7. marca 2003                      
Václav Klaus bol inaugurovaný za českého 
prezidenta

Výročia a udalosti

6. marca 1869               
Dmitrij Ivanovič Mendelejev predviedol po prvý raz ruskej chemic-
kej spoločnosti periodickú tabuľku prvkov

Výročia a udalosti
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0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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Osoby pozitívne testované na ocho-
renie COVID-19 už nesmú chodiť do 
obchodu či vychádzať z domu na 
rôzne účely. Navštíviť môžu v odô-
vodnenom prípade iba lekára alebo 
lekáreň.  

Vláda dôrazne odporúča dôchod-
com, aby nakupovali vo vyhradených 
hodinách v záujme ich vlastnej ochrany 
pred vysoko infekčnými novými variant-
mi koronavírusu a umožňuje nakupova-
nie v už známych hodinách vyhradených 
pre dôchodcov aj zdravotne postihnutým 
osobám a ich sprievodu, na základe preu-
kazu ZŤP a preukazu asistenta.

V obchodoch a v mestskej hromadnej 
doprave je od 8. marca povinné nosenie 
respirátora FFP2. (Ak má výdychový 
ventil, musí byť prekrytý rúškom.) Vo 
všetkých interiéroch bude respirátor 
povinný od 15. marca. Opatrenie sa ne-
vzťahuje na deti, ktoré používajú rúško. 
Predškolská a školská dochádzka bude 
umožnená pre deti zamestnancov, ktorí 
musia chodiť do práce prezenčne. Ide o 
žiakov v materských školách a na prvom 
stupni základných škôl . Zamestnanci a 
žiaci sa budú testovať dvakrát do týždňa 
samotestami.

Výnimka na vychádzky do prírody 
mimo okres sa zrušila. V prípade obyva-
teľov Bratislavy platí možnosť vychádzok 
v rámci kraja a pre obyvateľov Košíc je 

možnosť chodiť aj do okresu Košice-oko-
lie. Platnosť všetkých výnimiek zo záka-
zu vychádzania sa obmedzila na čas od 
5.00 do 20.00 h. Od 20.00 do 1.00 h je za-
chovaný zákaz vychádzania len s výnim-
kou cesty na nevyhnutný výkon práce a 
na nevyhnutné lekárske ošetrenie.

Na zlepšenie prednemocničného ma-
nažmentu pozitívnych pacientov sa pri-
praví verejne dostupná a zrozumiteľná 
informácia „Cesta pacienta s ochorením 
COVID-19“. Obsahovať bude odporúča-
nia na domácu liečbu a zoznam kvalit-
ných pulzných oxymetrov.

Ak opatrenia nedosiahnu do 21. mar-
ca žiadny efekt, Slovensko sa pripraví na 
zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, 
zastavenie výroby a uzavretie krajiny. Čo 
to presne znamená a aké to bude mať pa-
rametre, nie je uvedené, nie je tak jasné, 
pri akých počtoch infikovaných či hospi-
talizovaných by sa k tomu pristúpilo.

Nové protipandemické opatrenia, 
ktoré vstúpili do platnosti

» red

Pipetky patria k najznámejším pro-
striedkom proti kliešťom a blchám. 
Účinnou látkou v prípravkoch typu 
spot-on býva najčastejšie fipro-
nil (Frontline Combo), permetrín 
(Advantix), dinotefuran (Vectra3D) a 
fluralaner (Bravecto).

Parazit je usmrcovaný už pri kon-
takte s kožou, ešte pred prisatím a 
uchytením. Tým sa zabrání prenosu 
infekcie. Spot - on prípravky sa apliku-
jú priamo na kožu za krk alebo medzi 
lopatky (zamedzí sa aj prípadnému 
olízaniu prípravku). Účinok týchto prí-
pravkov trvá väčšinou mesiac, výnim-
kou je prípravok Bravecto, pipetka s 
účinnosťou až 3 mesiace. 

Ich výhodou je, že sú vhodné pre 
výstavné psy, pre psy v blízkom kon-
takte so svojím majiteľom a tiež pre ro-
diny s malými deťmi.

Protiparazitárne obojky pre psov 
a mačky sa od seba odlišujú účinnou 
látkou aj dobou ich pôsobenia, chrá-
nia proti blchám aj proti kliešťom až 
4-8 mesiacov. Účinná látka sa uvoľňuje 
postupne a zabezpečuje tým dlhodobý 
účinok. Obľúbené sú najmä obojky Sca-
libor a Foresto, aby obojok fungoval, 
musí byť v kontakte s kožou. Pri skla-
daní sa jeho účinnosť znižuje. Niektoré 
obojky sú tiež odolné voči vode, avšak 
závisí to od výrobcu, preto si treba vždy 
preštudovať návod na použitie. Nevý-
hodou môže byť zápach niektorých 

obojkov, čo môže obťažovať majiteľov 
bytových psov. Okrem toho, niektoré 
psy zvyknú obojky strácať, u mačiek 
je zasa vyššia pravdepodobnosť, že sa 
niekde oň zachytia.

Medzi najúčinnejšie antiparazitiká 
patria prípravky s účinnými látkami 
patriacimi do skupiny isoxazolínov. 
Tabletky sú ochutené a vo väčšine prí-
padov bez problémov prijímané psami. 
Ich účinok proti blchám a kliešťom 
nastupuje už za 8-12 hodín. Na trhu sú 
tablety s rôznou dĺžkou účinku: Bra-
vecto – 3 mesiace, NexGard – 4 týždne 
a Simparica 5 týždňov. Tablety sa môžu 
použiť u psíkov od ôsmeho týždňa 
veku a od hmotnosti 1,5Kg. Ich výho-
dou je perorálna aplikácia. Nevýhodou 
je mechanizmus účinku prípravku – 
kliešť sa prichytí a uschne na zvierati, 
následne odpadne, žiaľ nemajú repe-
lentný účinok.

Obľúbeným psím antiparazitikom 
je aj rozmarínový repelent, ktorý ale 
musíte povariť. Ideálne je postriekať 
psa vždy pred venčením: na nohy a 
chrbát alebo na šatku, ktorý mu uvia-
žete vedľa obojku.1 balenie sušeného 
rozmarínu (cca 100 g), poprípade čer-
stvého (200 g), 1 PL jablčného, bieleho 
vínneho octu alebo citrónovej šťavy, 
liter vody.

Začína sa sezóna kliešťov

» red
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Je viac ako smutnou iróniou, že od 
začiatku marca môžu mladí od 15 
rokov aj s neukončenou povinnou 
školskou dochádzkou vykonávať 
ľahšie práce, keď sa prakticky už sa 
nedá nikam vyjsť.

Okrem doterajších prác ako je napr. 
účinkovanie na kultúrnych alebo ume-
leckých predstaveniach, športových 
podujatiach, reklamných činnostiach 
budú môcť na základe novej právnej 
úpravy vykonávať aj iné ľahké práce, 
ktoré svojím charakterom a rozsahom 
neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, 
ich ďalší vývoj alebo školskú dochádz-
ku a školské vyučovanie. Podmienkou 
však je, aby zamestnávateľ na uzatvo-
renie vzťahu s fyzickou osobou staršou 
ako 15 rokov do skončenia jej povinnej 
školskej dochádzky získal povolenie 
od inšpektorátu práce (nie od Sociálnej 
poisťovne). Študenti a žiaci po skonče-
ní povinnej školskej dochádzky môžu 
pracovať tak ako doteraz.

V oblasti platenia poistného na so-
ciálne poistenie v súvislosti s novelou 
Zákonníka práce od 1. marca 2021 ne-
dochádza k žiadnej zmene.

Naďalej platí, že ak sa zamestná 
študent na základe pracovnej zmluvy, 
nadobúda v sociálnom poistení po-
stavenie zamestnanca s povinnosťou 
platiť poistné na jednotlivé druhy soci-
álneho poistenia (nemocenské poiste-
nie, dôchodkové poistenie a poistenie 

v nezamestnanosti). Ako zamestnanec 
nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne 
prihlasovacie, oznamovacie, odhlaso-
vacie a odvodové povinnosti. Povin-
nosti plní jeho zamestnávateľ, ktorý ho 
prihlasuje a odhlasuje do Sociálnej po-
isťovne a odvádza za neho aj poistné.

Ak študent pracuje na dohodu o 
brigádnickej práci študentov, je povin-
ný platiť poistné na dôchodkové pois-
tenie (starobné a invalidné). Ak jeho 
mesačný príjem z tejto dohody nepre-
siahne 200 eur, má právo si uplatniť vý-
nimku na neplatenie poistného na dô-
chodkové poistenie. V takomto prípade 
nebude mať postavenie zamestnanca 
na účely dôchodkového poistenia a po-
istné odvádzať nebude. Upozorňujeme, 
že v jednom mesiaci si študent môže 
uplatniť výnimku len na jednu dohodu 
o brigádnickej práci študentov. O uplat-
není výnimky musí študent písomne 
informovať zamestnávateľa na tlačive 
Oznámenie a čestné vyhlásenie k do-
hode o brigádnickej práci študentov. 
Zamestnávateľa informuje písomne aj 
v prípade, že výnimku si ďalej u neho 
nebude uplatňovať. Ak príjem z doho-
dy presiahne sumu 200 eur, študentovi 
vzniká dôchodkové poistenie aj v prí-
pade, že si výnimku uplatnil. Poistné 
na dôchodkové poistenie potom platí z 
vymeriavacieho základu, ktorý sa určí 
ako rozdiel medzi mesačným príjmom 
a sumou 200 eur.

Keby sa tak dalo brigádovať!

» Zdroj: SP

Je isté, že jar je tu. Stačí sa započú-
vať. S prvým oteplením prichádza 
na svet potomstvo voľne žijúcich 
živočíchov. Návštevníci prírody by 
preto mali byť v strehu. Tieto mlá-
ďatá nie sú opustené, nezamrznú, a 
preto sa ich nepokúšajte zachraňo-
vať.

Keď prichádzajú na svet mláďatá, 
príroda je o čosi viac zraniteľnejšia. Aj 
preto by sme k nej mali byť ohľadupl-
nejší. Nechajme prírodu rozkvitať a ne-
rušme ju nevhodným správaním počas 
nášho pobytu v nej. Najmä v teplejších 
oblastiach Slovenska už vidieť malé 
zajace a diviačatá. Neskôr sa k ním pri-
dajú srnčatá.

Diviačikom, kačiatkam a zajačikom 
príchod na svet v mrazoch neublíži. 
Samice zajaca poľného, ako aj srny, 
nechávajú svoje mladé odložené a 
niekoľkokrát za deň sa k nim vracajú. 
Sú roztomilé, ale nie sú opustené! Ich 
mama je niekde na blízku a práve vaša 
prítomnosť jej bráni vrátiť sa späť. Náj-
dené mláďatá v žiadnom prípade ne-
chytajte do rúk a čo najskôr sa vzdiaľte, 
najlepšie rovnakou cestou, akou ste 
prišli. Snažte sa vyhnúť aj nadmerné-
mu pohybu okolo mláďat a nezdržujte 
sa pri nich. Čím viac ľudského pachu 
na mieste zanecháte, tým viac návrat 
ich matky predĺžite. V žiadnom prípade 

sa ich nedotýkajte. Mláďatá po kontak-
te s človekom strácajú svoj prirodzený 
pach a matka ich následne už nemusí 
prijať.

Mimoriadne obozretní buďte pri 
náleze mláďat diviačej zveri, malých 
pruhovaných prasiatok. Ich matka (ba-
chyňa) sa vzďaľuje len zriedka a prav-
depodobne je niekde veľmi blízko. V zá-
ujme ochrániť svoje potomstvo nebude 
váhať zaútočiť a môže človeku spôsobiť 
vážne zranenia.

Rovnako obozretní buďte aj na pre-
chádzke so psíkom, mláďa nedokáže 
uniknúť, ani sa brániť. Vyhnite sa preto 
miestam, kde je vysoká pravdepodob-
nosť ich výskytu a nepúšťajte svojho 
psa z dohľadu.

Ak nájdete zranené mláďa, obráťte 
sa na odborníkov z Ochrany prírody.

Nechytajte bezdôvodne mláďatá, 
ktoré nájdete!

» red
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Orino SPEDITION s.r.o. Nitra
prijme

Víkendy doma!
Nie turnusy!

0903 692 545
orinosro@gmail.com 

na medzinárodnú
prepravu tovaru

VODIČOV KAMIÓNOV

Mzda
1500 až
2200 €
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

Lidl Zlaté Moravce Mzda: 3,58 €/h. brutto 

Kaufland Zlaté Moravce Mzda: 4,247 €/h. brutto 

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Nástup ihneď.
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Hľadáme zamestnanca na pozíciu
KONTROLNÝ TECHNIK STK
Miesto výkonu práce: Úľany nad Žitavou
Náplň práce: kontrola motorových vozidiel 
Ponúkame: plný úväzok, nástup ihneď

Mzda: 1000 € brutto/mesiac
Požadujeme: minimálne stredoškolské 

vzdelanie, prax 2 roky, 
vodičský preukaz A,B,C,D,E,T

životopisy posielajte na e-mailovú adresu:

 hursan@stknz.sk

V roku 2021, ktorý je náročný nielen 
z hľadiska zdravotného a sociál-
neho, ale aj ekonomického, hľadá 
Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR spôsoby, ako čo 
najviac pomôcť pôdohospodárom, a 
tak zaistiť potravinovú bezpečnosť 
Slovenska. 

K tomuto cieľu má prispieť aj redis-
tributívna platba (RP).

Presunom európskych zdrojov z II. 
piliera (z Programu rozvoja vidieka) do 
I. piliera (bez zmeny alokácie v II. pi-
lieri) bol v rozpočte vytvorený priestor 
na to, aby rezort vo väčšej miere mohol 
podporiť predovšetkým malých poľno-
hospodárov. Balík peňazí v II. pilieri 
ostáva nezmenený, stále je na dva roky 
(na prechodné obdobie 2021-2022) 940 
mil. EUR.

Prvý pilier navýšil agrorezort o 25,9 
mil. EUR. Z týchto peňazí bude nielen 
zavedená redistributívna platba (11,1 
mil. EUR), ale zvýši sa balík peňazí na 
greening – podpora zelených cieľov (o 
7,7 mil. EUR), na viazané priame platby 
(o 3,9 mil. EUR) a na jednotnú platbu na 
plochu SAPS (o 3,1 mil. EUR). SAPS sa 
tento rok zvýši na 117 EUR/ha.

V roku 2021 sa MPRV SR rozhodlo 
podporiť u každého pôdohospodára 
prvých 28 ha a to tak, že na každý 1 ha 
zvýši priame platby formou redistri-

búcie o 50 eur. Je to čiastka, ktorá vy-
stihuje mieru medzi potrebou podporiť 
malých farmárov a záujmom nespôso-
biť doterajším užívateľom pozemkov 
neprimeraný úbytok pôdy formou ru-
šenia nájomných zmlúv.

RP je priamo naviazaná na jednot-
nú platbu na plochu. Tá je poskytovaná 
na základe toho, že obhospodarovate-
lia pozemkov plnia ustanovenia Na-
riadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. Aby 
vlastník získal túto platbu, nestačí byť 
iba majiteľom pôdy.

„Žiadateľ musí spĺňať niekoľko 
podmienok, a to okrem podmienky 
obhospodarovania pozemku aj napr. 
podmienky krížového plnenia, a to v 
oblasti životného prostredia, zmeny 
klímy a dobrého poľnohospodárske-
ho stavu pôdy, verejného zdravia a 
zdravia zvierat a rastlín a dobrých ži-
votných podmienok zvierat,“ ozrejmil 
druhý štátny tajomník MPRV SR An-
drej Gajdoš.

Redistributívna platba 
(vraj) pomôže všetkým

» Zdroj: MPaRV SR
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0910 851 307

0910 455 919

INZerÁT,
KTOrÝ
PreDÁVa

8. marca 1950              
Sovietsky zväz vyhlásil, že vyvinul jadro-
vú bombu

Výročia a udalosti
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Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Stannah Vám ponúka 
stoličkové výťahy na 

všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, 
ako získať na zakúpenie 

štátny peňažný príspevok.

0800 162 162
Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

www.stannah.sk

Viac ako 

750 000 
Stannah  

inštalácií
výťahov

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091


